
 

01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 
 

   1فوج برنامج األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  التغیر االجتماعي    

  201محاضرة. م. 
  أ.بیبیمون كلثوم

  ي منھجیة البحث ف
  علم االجتماع

  201م. محاضرة. 
  أ.بوشحیط  فتیحة

  منھجیة البحث في
  علم االجتماع

  301ق. تطبیق.  
  أ.بوشحیط فتیحة 

      

 االثنیـن
  القضایا الدولیة الراھنة

  301تطبیق. ق.  
  زروال لیلى أ.

  التغیر االجتماعي
  301تطبیق. ق.

  أ.عواج طھیرة

  المشكالت االجتماعیة  
  301تطبیق. ق. 

  مراوي بدرةأ.الع

  المشكالت االجتماعیة
  201محاضرة. م. 

  أ.العابد لیندة

  تاریخ الجزائر المعاصر
  201. م. محاضرة
  محمد العیدأ.مطمر 

 الثالثـاء
النظریة السوسیولوجیة  

 201. م الحدیثة. محاضرة.
  أ.صاحبي وھیبة

  القضایا الدولیة الراھنة
  201محاضرة. م. 

  أ.سعادة مولود 

لوجیة  النظریة السوسیو
 301ق .الحدیثة. تطبیق. 

  أ.صاحبي وھیبة

  إحصاء إستداللي  
  306 تطبیق. ق.

  أ.سابق نسیمة

  

 األربعـاء
  میادین علم االجتماع  

  201. م. محاضرة
  محمد أ.خشمون

  میادین علم االجتماع
  301ق.   تطبیق.

  محمد  أ.خشمون

  لغة فرنسیة 
  301تطبیق. ق. 

  أ.خذري سلیمة

   

 الخمیـس
            

  ئب رئیس القسم للبیداغوجیانا
  



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                  االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 
 

   2فوج برنامج األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  التغیر االجتماعي

  201محاضرة. م. 
  مون كلثومأ.بیبی

  منھجیة البحث في
  علم االجتماع

  201م. محاضرة. 
  أ.بوشحیط فتیحة

  منھجیة البحث في  
  علم االجتماع 

  302ق.  تطبیق. 
  أ.بوشحیط فتیحة 

  میادین علم االجتماع
  302تطبیق. ق.  

  بوكرشة رشید أ.

  

 االثنیـن
  القضایا الدولیة الراھنة 

  302تطبیق. ق.  
  أ.زروال لیلى 

  الجتماعیةالمشكالت ا
  302تطبیق. ق. 

  أ.العابد لیندة

  المشكالت االجتماعیة  
  201محاضرة. م. 

  أ.العابد لیندة

  تاریخ الجزائر المعاصر
  201. م. محاضرة

  أ.مطمر محمد العید

 الثالثـاء
النظریة السوسیولوجیة  

 201.مالحدیثة. محاضرة. 
  أ.صاحبي  وھیبة

  القضایا الدولیة الراھنة
  201محاضرة. م. 

  .سعادة  مولود أ

النظریة السوسیولوجیة    
  302ق .الحدیثة. تطبیق. 

  أ.صاحبي وھیبة

  التغیر االجتماعي
  302تطبیق. ق. 

  أ.لونیسي ریم

  إحصاء استداللي
  302تطبیق. ق.

 أ.سابق نسیمة

 األربعـاء
  میادین علم االجتماع  

  201. م. محاضرة
  محمد أ.خشمون

  لغة فرنسیة
  302تطبیق. ق.

  أ.خذري سلیمة

     

 الخمیـس
            

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 
  

 

  

   



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 
 

  3فوج  برنامج األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  ماعيالتغیر االجت    

  201محاضرة. م. 
  أ.بیبیمون  كلثوم

  منھجیة البحث في
  علم االجتماع. 

  201م.  محاضرة.
  أ.بوشحیط  فتیحة

  میادین علم االجتماع 
  303تطبیق. ق. 

  بوكرشة رشید أ.

  منھجیة البحث في
  علم االجتماع

  303ق.  تطبیق. 
  أ.وزناجي بسام

  القضایا الدولیة الراھنة
  303تطبیق. ق. 

  أ.ثابت علي

 االثنیـن
  المشكالت االجتماعیة     

  305تطبیق. ق. 
  أ.العابد لیندة

  المشكالت االجتماعیة
  201محاضرة. م. 

  أ.العابد لیندة

  تاریخ الجزائر المعاصر
  201م.. محاضرة
  محمد العیدأ.مطمر 

 الثالثـاء
النظریة السوسیولوجیة  

 201.م .الحدیثة. محاضرة
  أ.صاحبي وھیبة

  ھنةالقضایا الدولیة الرا
  201محاضرة. م. 

  أ.سعادة  مولود 

  التغیر االجتماعي  
  303تطبیق. ق. 

  أ.لونیسي ریم 

النظریة السوسیولوجیة  
 303ق .الحدیثة. تطبیق. 

  أ.صاحبي وھیبة

  إحصاء استداللي
   303تطبیق. ق.

 أ.رزقي عبد المنعم

 األربعـاء
  لغة فرنسیة

  303تطبیق. ق. 
  أ

  میادین علم االجتماع
  201. م. محاضرة

  محمد أ.خشمون

      

 الخمیـس
            

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 
  

 

  



01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                  االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 
 

   4فوج ألسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ا برنامج ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 حـداأل
  التغیر االجتماعي

  201محاضرة. م. 
  أ.بیبیمون كلثوم

  منھجیة البحث في 
  علم االجتماع

  201م. محاضرة. 
  أ.بوشحیط  فتیحة

  میادین علم االجتماع
  304تطبیق. ق. 

  بوكرشة رشید أ.

      

 االثنیـن
النظریة السوسیولوجیة  

 304ق. الحدیثة. تطبیق. 
  أ. نفیسي صالح

  المشكالت االجتماعیة
  303بیق. ق. تط

  أ.العمراوي بدرة

  التغیر االجتماعي
  304تطبیق. ق.

  أ. عواج طھیرة

  المشكالت االجتماعیة  
  201محاضرة. م. 

  أ.العابد لیندة

  تاریخ الجزائر المعاصر
  201. م.محاضرة

   محمد العید أ.مطمر

 الثالثـاء
النظریة السوسیولوجیة  

 201.مالحدیثة. محاضرة. 
  أ.صاحبي وھیبة

  الدولیة الراھنةالقضایا 
  201محاضرة. م. 

  أ.سعادة مولود 

  القضایا الدولیة الراھنة  
  304تطبیق. ق. 

  أ.سعادة مولود 

  إحصاء إستداللي
  304تطبیق. ق. 

  أ.رزقي عبد المنعم

  

 األربعـاء
  منھجیة البحث في

  علم االجتماع
  301ق. . تطبیق

  أ.قادرة بشیر

  میادین علم االجتماع
  201. م. محاضرة
  محمد نأ.خشمو

  لغة فرنسیة
  304تطبیق.  ق. 

  
  

     

 الخمیـس
            

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 
  

 



01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةاإلنسانیة و  كلیة العلوم

  السداسي األول                                                                                               ع والدیموغرافیاعلم االجتماقسم 
 

  5فوج  برنامج األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  التغیر االجتماعي

  201محاضرة. م. 
  أ.بیبیمون كلثوم

  منھجیة البحث في
  علم االجتماع

  201م. محاضرة. 
  أ.بوشحیط  فتیحة

        

 االثنیـن
  منھجیة البحث في

  علم االجتماع
  305. ق. تطبیق

  بشیرة أ.قادرة

النظریةالسوسیولوجیة  
  305ق. الحدیثة. تطبیق. 

  صالح نفیسي.أ

  المشكالت االجتماعیة    
  201محاضرة. م. 

  أ.العابد لیندة

  تاریخ الجزائر المعاصر
  201. م. محاضرة
  محمد العیدأ.مطمر 

 الثالثـاء
النظریة السوسیولوجیة  

 201.مالحدیثة. محاضرة. 
  أ.صاحبي وھیبة

  القضایا الدولیة الراھنة
  201محاضرة. م. 

  أ.سعادة مولود

  إحصاء إستداللي  
  305 تطبیق. ق. 

  أ.رزقي عبد المنعم

  القضایا الدولیة الراھنة
  305تطبیق. ق. 

  أ.سعادة مولود

  لغة فرنسیة
  305تطبیق . ق. 

  أ.قشي خدیجة

 األربعـاء
  المشكالت االجتماعیة

  305تطبیق .ق.  
  أ.العمراوي بدرة

  میادین علم االجتماع
  محاضرة

  201م أ.خشمون

  التغیر االجتماعي
  305تطبیق. ق. 

  یرةأ. عواج طھ

  میادین علم االجتماع
  305تطبیق. ق.  

  خشمون محمد أ.

    

 الخمیـس
            

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 
  

 



01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                االجتماعیةة العلوم اإلنسانیة و كلی

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاسم ق
 

  6فوج  األسبوعي للسنة الثانیة  علم االجتماع  برنامج ال

    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  التغیر االجتماعي

  201محاضرة. م 
  أ.بیبیمون كلثوم

  منھجیة البحث في 
  علم االجتماع

  201م محاضرة. 
  أ.بوشحیط  فتیحة

  منھجیة البحث في  
  علم االجتماع

  306ق.  تطبیق. 
  أ.وزناجي بسام

  القضایا الدولیة الراھنة
  306تطبیق. ق. 

  اثابت عليأ.

  

 ثنیـناال 
النظریة السوسیولوجیة      

 306ق.  الحدیثة. تطبیق.
  أ.نفیسي  صالح

  المشكالت االجتماعیة  
  201محاضرة. م.

  أ.العابد لیندة

  تاریخ الجزائر المعاصر
  201. م.محاضرة

  محمد العید أ.مطمر 

 الثالثـاء
النظریة السوسیولوجیة  

 201مالحدیثة. محاضرة. 
  وھیبةأ.صاحبي 

  الراھنة القضایا الدولیة
  201محاضرة. م. 

  أ.سعادة  مولود

  إحصاء إستداللي  
  306تطبیق. ق. 

  أ.سابق نسیمة

  لغة فرنسیة
  306تطبیق . ق.

  أ.قشي خدیجة

  

 األربعـاء
  میادین علم االجتماع  

  201. م. محاضرة
  محمد أ.خشمون

  المشكالت االجتماعیة
  303تطبیق. ق. 

  أ.العمراوي بدرة

  التغیر االجتماعي
  306تطبیق. ق.

 أ. عواج طھیرة

  میادین علم االجتماع
  306طبیق. ق. ت
   محمد خشمونأ.

  

 الخمیـس
            

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 
  

 

  



  

 01باتنة جامعة 

  2017/2018عیة: السنة الجام                                                                                  االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  1علم االجتماع  فوج  الثالثة البرنامج األسبوعي للسنة
  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  ملتقى التدریب على البحث    

  االجتماعي
  201محاضرة.  م.

  أ.عبد المومن فؤاد

  ملتقى التدریب على البحث
  االجتماعي

  301تطبیق.  ق.
  أ.عبد المومن فؤاد

النظریات المعاصرة في علم 
   االجتماع
  201محاضرة.  م. 

  كلثوم أ.بیبیمون  
  

  

 ثنیـناال 
تحلیل إجتماعي لحقوق 

   اإلنسان.
  201. م  .محاضرة

  أ. عوفي مصطفى

  1علم اجتماع المؤسسات 
   201محاضرة.  م. 

  فتیحة أ.بوشحیط
 

  1علم اجتماع المؤسسات 
  301تطبیق. ق. 

  أ.بوشحیط
  

     

 الثالثـاء
  لغة فرنسیة

  301تطبیق. ق. 
  أ. جبایلي لیندة

تحلیل ومعالجة المعطیات 
  301تطبیق. ق  .االجتماعیة

  أ.لوشان عصام

النظریات المعاصرة في علم 
  305 تطبیق. ق.  .االجتماع
 لوشن حسینأ. 

      

 األربعـاء
الرابط  سوسیولوجیا 

  . 1االجتماعي
  301طبیق. ق.  ت

  أ.العمراوي بدرة

الرابط  سوسیولوجیا
    1االجتماعي
   201محاضرة.  م.

 أ.یحیاوي مریم

تحلیل ومعالجة المعطیات 
  تماعیة االج

  201محاضرة . م.
  أ.لوشان عصام

   

 الخمیـس
  الحوكمة  وأخالقیات المھنة

  201محاضرة.  م.
 أ.أعراب حكیم

الدراسات المؤسسة في علم 
  201. محاضرة. م. االجتماع
  نوال أ.زغینة   

الدراسات المؤسسة في علم 
  301تطبیق. ق.  . االجتماع
  نوال أ.زغینة  

  الحوكمة  وأخالقیات المھنة
  301تطبیق. ق. 

  أ.أعراب حكیم

    

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 

 



01باتنة امعة ج  

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةاإلنسانیة و  كلیة العلوم

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  2علم االجتماع  فوج  الثالثة البرنامج األسبوعي للسنة
  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  لتدریب على البحثملتقى ا  

   االجتماعي
  302تطبیق. ق.

  أ.عبد المومن فؤاد

  ملتقى التدریب على البحث
   االجتماعي
  201محاضرة. م. 

  أ.عبد المومن فؤاد

النظریات المعاصرة في علم 
  . االجتماع

  304 تطبیق. ق. 
  أ. لوشن حسین

النظریات المعاصرة في علم 
     االجتماع
   201محاضرة.  م.
  ثومأ.بیبیمون كل

  

 االثنیـن
تحلیل إجماعي لحقوق 

  اإلنسان
  201.م  .محاضرة 

  أ. عوفي مصطفى

  1علم اجتماع المؤسسات 
  201محاضرة.  م. 

 أ.بوشحیط فتیحة

  1علم اجتماع المؤسسات   
   303تطبیق. ق. 
  فتیحة أ.بوشحیط

الرابط  سوسیولوجیا
    1االجتماعي
  304تطبیق. ق. 

  العمراوي بدرة أ.

  

 الثالثـاء
            

 األربعـاء
تحلیل ومعالجة المعطیات   

    االجتماعیة
  302تطبیق. ق. 

  أ.عصام لوشان

الرابط  سوسیولوجیا
   1االجتماعي
  201محاضرة.  م. 

 مریم أ.یحیاوي

تحلیل ومعالجة المعطیات 
    االجتماعیة
  201محاضرة  م. 

  أ.عصام لوشان

  لغة فرنسیة
  302تطبیق. ق. 

 أ.جبایلي لیندة

  

 الخمیـس
  مة  وأخالقیات المھنةالحوك

  201محاضرة.  م. 
 أ.أعراب حكیم

الدراسات المؤسسة في علم 
  201محاضرة. م.. االجتماع

  أ.زغینة نوال

  الحوكمة  وأخالقیات المھنة
  302تطبیق. ق. 

  أ.أعراب حكیم

الدراسات المؤسسة في علم 
  302تطبیق. ق.   . االجتماع

  نوال أ.زغینة

    

  اللبیداغوجی رئیس القسمنائب 

 

 



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  3علم االجتماع  فوج  الثالثة البرنامج األسبوعي للسنة

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  ملتقى التدریب على البحث    

  االجتماعي
  201محاضرة.  م.

  ؤادأ.عبد المومن ف

النظریات المعاصرة في علم   
  االجتماع
  201محاضرة.  م.

  أ.بیبیمون كلثوم

  ملتقى التدریب على البحث
   االجتماعي

   305تطبیق. ق. 
  أ.وزناجي بسام

 االثنیـن
تحلیل إجتماعي لحقوق 

  اإلنسان
  201. م  .محاضرة

  أ. عوفي مصطفى

  1علم اجتماع المؤسسات 
  201محاضرة . م.

  أ.بوشحیط فتیحة
 

        

 الثالثـاء
النظریات المعاصرة في علم  

   االجتماع
  305 تطبیق. ق.

  لوشن حسنأ.   

تحلیل ومعالجة المعطیات 
    االجتماعیة

  303تطبیق. ق. 
  أ.عصام لوشان

  1علم اجتماع المؤسسات 
  301تطبیق. ق. 

 أ.حروش رابح
  

    

 األربعـاء
سوسیولوجیا الرابط 

  1االجتماعي
  304تطبیق. ق.  
  ماحأ. قارح س

  لغة فرنسیة
  303تطبیق. ق. 

  أ.جبایلي لیندة 

الرابط  سوسیولوجیا
   1االجتماعي
  201محاضرة.  م. 

 أ.یحیاوي مریم

تحلیل ومعالجة المعطیات 
   االجتماعیة
  201محاضرة.  م. 

  أ.عصام لوشان

   

 الخمیـس
  الحوكمة  وأخالقیات المھنة

   201محاضرة.  م. 
 أ.أعراب حكیم

علم الدراسات المؤسسة في 
    االجتماع
   201محاضرة. م.

  نوال أ.زغینة   

  الحوكمة  وأخالقیات المھنة
  303تطبیق. ق.  

  أ.بلعید إلھام

الدراسات المؤسسة في علم 
  االجتماع

   303تطبیق. ق.   
  نزار یمینةأ.   

    

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 

 

 



01باتنة جامعة   

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  4علم االجتماع  فوج  الثالثة ي للسنةالبرنامج األسبوع

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  ملتقى التدریب على البحث

  االجتماعي
  305تطبیق. ق. 

  أ.وزناجي بسام

  ملتقى التدریب على البحث  
  االجتماعي
  201محاضرة.  م. 
  فؤاد أ.عبد المومن

النظریات المعاصرة في علم   
  االجتماع
  201محاضرة.  م. 

  أ.بیبیمون كلثوم

  

 االثنیـن
تحلیل إجتماعي لحقوق 

  اإلنسان
  201.م  .محاضرة

  أ. عوفي مصطفى

  1علم اجتماع المؤسسات 
  201محاضرة.  م. 

  أ.بوشحیط فتیحة
 

الدراسات المؤسسة في علم  
   االجتماع
  304تطبیق. ق.  

  مینةنزار یأ.   

    

 الثالثـاء
النظریات المعاصرة في علم 

   االجتماع
  304. تطبیق. ق

  أ. لوشن حسین

  لغة فرنسیة
  304تطبیق. ق. 

  أ.جبایلي لیندة

  1علم اجتماع المؤسسات 
    306تطبیق. ق. 

  أ.حروش رابح
  

      

 األربعـاء
الرابط  سوسیولوجیا  

    1االجتماعي
   304تطبیق. ق. 

  أ.قارح سماح

لرابط ا سوسیولوجیا
   1االجتماعي
   201محاضرة.  م. 
 أ.یحیاوي

تحلیل ومعالجة المعطیات 
   االجتماعیة
  201محاضرة.  م. 

  أ.عصام لوشان

تحلیل ومعالجة المعطیات 
  االجتماعیة

  304تطبیق. ق. 
  أ.عصام لوشان

  

 الخمیـس
  الحوكمة  وأخالقیات المھنة

  201محاضرة.  م. 
 أ. أعراب حكیم

لم الدراسات المؤسسة في ع
  االجتماع
   201محاضرة. م. 

  نوال  أ.زغینة   

  الحوكمة  وأخالقیات المھنة  
  304تطبیق. ق.

  أ.بلعید إلھام

    

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 

 

 



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  1البرنامج األسبوعي للسنة الثانیة علم السكان فوج 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
الریاضیات المطبقة في   

  الدیموغرافیا
  303تطبیق. ق. 

  عادل أ.بغزة

  تحلیل دیموغرافي
  303ق.  تطبیق.

 عایش حسیبةأ.

الریاضیات المطبقة في 
  الدیموغرافیا

  201م. . محاضرة
  عادل أ.بغزة

  تحلیل دیموغرافي  
  201م. . محاضرة

  عایش حسیبةأ.

 االثنیـن
  علم اجتماع السكان والعائلة   

  201محاضرة. م. 
  عبد الكامل خالدي أ.

إلى االعالم اآللي في  مدخل
  الدیموغرافیا

  201م. محاضرة.
  أ. بوحفنة خیر الدین

  

  لغة فرنسیة
  303تطبیق. ق. 

 

إلى االعالم اآللي في  مدخل
  الدیموغرافیا

  303تطبیق. ق. 
  لدینأ. بوحفنة خیر ا

  

تقنیات وتطبیقات االحصاء    الثالثـاء
  في الدیموغرافیا

  303تطبیق. ق.
  یامن مرداسيأ.

  النظریات والسیاسات السكانیة
  201. م. محاضرة

  میمون  عمریةأ.

تقنیات وتطبیقات االحصاء 
  في الدیموغرافیا

  201م. . محاضرة
  سعاد  أ.دوبة

الفیزیولوجیة البشریة وعلم 
  األوبئة

  201م. محاضرة. 
 أ. خالدي عبد الكامل

  

  جغرافیا السكان والخرائط األربعـاء
  201م. محاضرة. 

  أ.العكروف  علي

  جغرافیا السكان والخرائط
   501ق.تطبیق. 

  أ.العكروف  علي

جمع المعطیات   
  الدیموغرافیة

  303تطبیق.  ق. 
  مطاطحة عز الدین

  

جمع المعطیات 
  الدیموغرافیة

  201م. محاضرة.  
  الدینعز  أ.مطاطحة

  

  

 الخمیـس
            

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 

 



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

   2البرنامج األسبوعي للسنة الثانیة علم السكان فوج 
  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
   تحلیل دیموغرافي    

  305ق.  تطبیق.
 عایش حسیبةأ.

الریاضیات المطبقة في 
  الدیموغرافیا

  305تطبیق. ق. 
  عادل   أ.بغزة

الریاضیات المطبقة في 
  الدیموغرافیا

  201م.  .محاضرة
  عادل  أ.بغزة

  تحلیل دیموغرافي  
  201. م. محاضرة

  عایش حسیبةأ.

 االثنیـن
  علم اجتماع السكان والعائلة   

  201محاضرة. م. 
  عبد الكامل خالدي أ. 

إلى االعالم اآللي في مدخل 
  الدیموغرافیا

  201م.  محاضرة.
  أ. بوحفنة خیر الدین

إلى االعالم اآللي في  مدخل
   الدیموغرافیا

  305تطبیق. ق. 
  أ. بوحفنة خیر الدین

  لغة فرنسیة
  305تطبیق. ق.

  

تقنیات وتطبیقات االحصاء  الثالثـاء
  في الدیموغرافیا

  305ق. تطبیق. 
  مرداسيیامن  .أ

  النظریات والسیاسات السكانیة  
  201م. . محاضرة

  میمون عمریةأ.

تقنیات وتطبیقات االحصاء 
  في الدیموغرافیا

  201م.  .محاضرة
  سعاد  أ.دوبة

الفیزیولوجیة البشریة وعلم 
  األوبئة
  201محاضرة. م. 

  عبد الكامل خالدي أ. 

  

  جغرافیا السكان والخرائط األربعـاء
  201. ممحاضرة. 

  أ.العكروف  علي  

جمع المعطیات الدیموغرافیة 
  305ق.  تطبیق.

  عز الدین أ.مطاطحة
  

  جغرافیا السكان والخرائط  
  304ق.  تطبیق.

  أ.العكروف علي  

جمع المعطیات الدیموغرافیة 
  201م. محاضرة. 

  عز الدین  أ.مطاطحة
  

 

 الخمیـس
            

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 

 

 



 01 باتنةجامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                    االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  سبوعي للسنة الثالثة علم السكانالبرنامج األ

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحـد
  مدخل إلى النماذج السكانیة  

   306محاضرة . ق. 
 أ.دوبة سعاد

  مدخل إلى النماذج السكانیة
  306ق.  .تطبیق

 مرداسي أ.یامن 

  مكمل اإلحصاء الریاضي
  305 .ق. تطبیق
  مرداسي  أ یامن

  1 ةالدیموغرافی سقاطاتاال
   305محاضرة. ق. 

  أ.بغزة عادل

  

 االثنیـن
           

 الثالثـاء
  مكمل اإلحصاء الریاضي

  501 .ق .محاضرة
  سعاد دوبة .أ

  1االسقاطات الدیموغرافیة 
   501تطبیق. ق. 

  أ. بغزة عادل

  التحلیل الكمي للھجرة
  501ق.  محاضرة.
  عادلأ.بغزة 

  التحلیل الكمي للھجرة
  501ق.  تطبیق.

  عادلأ.بغزة 

  لغة فرنسیة
  305تطبیق. ق.  

  جبایلي لیندةأ.   

  

 األربعـاء
وأخالقیات  الحكم الراشد

  المھنة
 306محاضرة. ق. 

  .مطاطحة عز الدینأ

  اقتصاد السكان
   306ق.   .محاضرة

  طاھرالأ.حفاظ   

  االنتقالیة الدیموغرافیة
  306محاضرة. ق. 

  أ.حفاظ الطاھر

    

 الخمیـس
المشاكل الدیموغرافیة   

  المعاصرة
  306محاضرة . ق. 

  أ.عمراوي صالح الدین

المشاكل الدیموغرافیة 
  المعاصرة
   306تطبیق. ق. 

  أ.عمراوي صالح الدین

      

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 

  
 
 
 

 



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةیة العلوم اإلنسانیة و كل

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

        تنظیم وعمل علم اجتماع 02ماستر البرنامج األسبوعي ل

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00   - 12:30 12:30  -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

  عالقات  العملاألفراد وإدارة  السبت
   301. ق  .محاضرة

 مریم أ.یحیاوي
  

  العمل عالقات األفراد وإدارة 
  301. ق  .تطبیق

  مریم أ.یحیاوي 
  

  
  

  اإلدارة الحدیثة للمؤسسات أ.
  301ق.  محاضرة

  صباح أ.براھمي 

  اإلدارة الحدیثة للمؤسسات. أ
   301ق.  تطبیق

  صباح أ.براھمي

تدریب على تطبیق الطرق 
اإلحصائیة في علم 

  االجتماع
  301. تطبیق.  ق
  یوسف أ.بوطرفة

یرة م. ت. للمؤسسات الصغ  األحد
  والمتوسطة

   401ق. محاضرة. 
  لیندة أ.العابد

م. ت. للمؤسسات الصغیرة 
  والمتوسطة

   401تطبیق ق.
  لیندة أ.العابد

  سیاسات التشغیل  
   401. ق. محاضرة

  لیلى أ.زروال
  

  سیاسات التشغیل
   401تطبیق. ق. 

  لیلى أ.زروال
 

 

التدریب على البحث العلمي  االثنیـن
  في علج التنظیم والعمل 

   401 ق.حاضرة م
  نوال زغینة أ.

التدریب على البحث العلمي في 
  علج التنظیم والعمل 

   401تطبیق  ق.
  نوال أ.زغینة

  القیاس االجتماعي
   401ق. .محاضرة

  فؤاد أ.عبد المومن
  

   لغة فرنسیة
  401تطبیق. ق.

  سلیمة أ. خذري

  تشریعات العمل
   401 ق. .محاضرة

  حكیم أعرابأ. 
  

  

   الثالثـاء
  ات والورش التكوینیة واألیام الدراسیةالندو

             األربعـاء

              الخمیس

 

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 
 
 

  



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  تنظیم وعمل علم اجتماع 01ماستر البرنامج األسبوعي ل
 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 السبت
مدخل إلى علم اجتماع 

  التنظیم
  304تطبیق. ق.

  كمال بوقرة

  علم النفس االجتماعي للعمل
  304محاضرة. ق. 

 رشید أ. بوكرشة

  تنمیة الموارد البشریة
  304 . ق. محاضرة

  أ.یحیاوي
  

  تنمیة الموارد البشریة
   304. ق. تطبیق

  مریم أ.یحیاوي
  

  ي للعمل علم النفس االجتماع
   304 .تطبیق. ق

 رشید بوكرشةأ.

 

  األحد
مدخل إلى علم اجتماع 

  التنظیم
  402محاضرة. ق. 

  أ. كمال بوقرة

  نظریات التنظیم
  402محاضرة. ق. 

  أ. زروال لیلى

  نظریات التنظیم
  402تطبیق. ق. 

  أ. زروال لیلى

  1تقنیات البحث 
   402محاضرة. ق.  

  أ.عبد المومن فؤاد
  

  1تقنیات البحث 
  402تطبیق. ق. 

  أ.عبد المومن فؤاد

  

  
 

 االثنیـن
  إحصاء إستداللي

  402محاضرة. ق.  
  مرداسي یامنأ.

  إحصاء إستداللي
  402تطبیق. ق.  

  مرداسي .یامنأ

  لغة فرنسیة
  402تطبیق. ق. 

  أ. خذري سلیمة

  أنثربولوجیة إقتصادیة
  402محاضرة. ق. 

  محمد خشمونأ. 

  مجتمع المعرفة
  402محاضرة. ق. 

  ار یمینةأ.نز

  

 الثالثـاء
  

  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

 األربعـاء
            

 الخمیـس
            

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 
 
 
 
 
 



 01باتنة جامعة 

  2017/2018الجامعیة: السنة                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  علم االجتماع العائلي  02ماستر البرنامج األسبوعي ل

  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

  المشاكل األسریة    السبت
   302. ق .محاضرة

  علي أ.ثابت

  المشاكل األسریة
   302. ق .تطبیق

  علي أ. ثابت

  لغة فرنسیة
   302تطبیق. ق.

  قشي خدیجة.أ

اإلحصائیة ت.على تطبیق  ت.
  علج عائليفي 

  302. ق. محاضرة 
  مرداسي  أ. یامن

  

 األحـد
  ات الصحة اإلنجابیةسیاس

   304. ق.محاضرة
  أ.بن ساھل لخضر

  

  سیاسات الصحة اإلنجابیة
  304. ق. تطبیق

  أ.بن ساھل لخضر
  

  الطفل في الحیاة األسریة    
  304محاضرة. ق. 

  قنفود محي الدینأ.
  

  الطفل في الحیاة األسریة
   304تطبیق . ق. 

  قنفود محي الدینأ.
  

 االثنیـن
  ة في الحیاة األسریةأالمر

  306. ق.محاضرة
  بن بعطوش عبد الحكیمأ.

  

  ة في الحیاة األسریةأالمر
   306ق.  .تطبیق

  بن بعطوش عبد الحكیمأ.
  

التدریب على البحث  لتقىم
  العائلي علج العلمي في 

   305محاضرة. ق. 
  أ.درید فطیمة

  قانون األسرة
   306محاضرة. ق.

  عوفي مصطفىأ.

  اقتصادیات األسرة
   306 . ق.محاضرة

  ون محمدخشمأ.
  

  

 الثالثـاء
  

  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

 األربعـاء
           

 الخمیـس
           

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 

  

  



 01باتنة جامعة 

  2017/2018جامعیة: السنة ال                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  علم االجتماع إنحراف وجریمة 01 ماستر سبوعي لالبرنامج األ

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00   - 12:30 12:30  -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

السوسیولوجیة  النظریات  السبت
  لإلنحراف والجریمة

 305محاضرة. ق. 
  أ.بیبیمون كلثوم

السوسیولوجیة  النظریات
  لإلنحراف والجریمة

  305تطبیق. ق.
  كلثوم أ.بیبیمون

  علم النفس الجنائي
  305. ق. محاضرة
  سمیرة أ.ھامل

  علم العقاب
  305ق.   محاضرة.
  علي أ.ثابت

  

  علم العقاب
  305تطبیق. ق. 

  علي أ.ثابت
  

  

 األحـد
  منھجیة البحث

  301. ق. محاضرة
  رابح حروش. أ

  منھجیة البحث
  301. ق. تطبیق

  رابح حروش. أ

  علم الضحایا
  302محاضرة. ق. 

  بركو أ.مزوز

  
  

  اإلحصاء الجنائي
  301محاضرة. ق. 

  لونانسة رمضان.أ

  اإلحصاء الجنائي
  301ق. ق. تطبی

  لونانسة رمضان.أ

 االثنیـن
  علم اإلجرام

  302تطبیق. ق. 
  إلھام أ.بلعید

  السیاسة الجنائیة
  303محاضرة. ق. 

  مصطفى عوفي. أ

  علم اإلجرام
  303محاضرة . ق.  

  حكیم أ.أعراب

  علم الضحایا
  302تطبیق. ق.  

  بركو أ.مزوز

  لغة فرنسیة
  302تطبیق . ق.  

  سلیمة أ.خذري

  

 الثالثـاء
  

  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

 األربعـاء
           

 الخمیـس
           

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب 

  

  

  

  



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیا قسم

  علم االجتماع الحضري  02ماستر البرنامج األسبوعي ل

  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00   - 12:30 12:30  -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

  تاریخ  حضریة  السبت
 303ق.  .محاضرة 

  كمال بوقرةأ.
 

  تاریخ  حضریة
  303ق. . تطبیق

  كمال بوقرةأ.
 

  الواقع والظواھر الحضریة
  303ق.  .محاضرة 

  رشید بوكرشةأ.
  

التدریب على تطبیق التقنیات 
 اإلحصائیة في علم االجتماع

  303ق. .تطبیق
  یوسف أ.بوطرفة

  لغة فرنسیة
   501تطبیق. ق. 

  خدیجة أ.قشي

 –السكانیة: ریف  الحركة   األحد
  مدینة

 501ق.  .محاضرة
  نسیمة أ.لغریبي

 

 –السكانیة: ریف  الحركة
  مدینة

   501ق.  .تطبیق
  نسیمة أ.لغریبي

 

  السیاسات  الحضریة
  501ق.  .محاضرة

  سماعیل أ.بن السعدي

  
 

  

لیل سوسیو دیموغرافي تح االثنیـن
  نةلسكان المدی
  501محاضرة. ق. 

  أ. أحمد بوذراع

تحلیل سوسیو 
دیموغرافي لسكان 

  المدینة
  501. ق. تطبیق

  أ. أحمد بوذراع

  جغرافیة حضریة
  501محاضرة. ق. 

  أ. بن السعدي سماعیل

  جغرافیة حضریة
  501تطبیق. ق. 

  أ. بن السعدي سماعیل

التدریب على البحث  لتقىم
  العلمي في علج الحضري

   501ق.   .محاضرة
  عبد المومن فؤادأ.

  

    الثالثاء
  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

             األربعاء

              الخمیس

  للبیداغوجیا   رئیس القسمنائب   
  
  
  



 01باتنة جامعة  

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  علم االجتماع الحضري  01ماستر  البرنامج األسبوعي للسنة

  

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00   - 12:30 12:30  -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

  مدخل للتنمیة السبت
  306محاضرة. ق.

  أ.بشتلة مختار

  مدخل للتنمیة
  306تطبیق. ق.

  أ.بشتلة مختار

  السیاسات الحضریة
  306محاضرة. ق. 

  بن السعدي سماعیل

  السیاسات الحضریة
  306تطبیق.  ق. 

  سماعیل بن السعديأ.

  لغة فرنسیة 
  306ق. تطبی

  أ.قشي خدیجة

  

علم االجتماع مدخل إلى   األحد
  الحضري
  502محاضرة. ق. 

 أ.بوذراع أحمد

علم االجتماع مدخل إلى 
  الحضري
  502تطبیق. ق. 

 أ.بوذراع أحمد

   إقتصاد حضري
  502محاضرة. ق.  

  أ.عرعار آنس

  الظاھرة الحضریة
  502محاضرة. ق. 

  أ.لغریبي نسیمة

  الظاھرة الحضریة
  502تطبیق. ق. 

  نسیمة أ.لغریبي

  السیمائیة البیانیة
  502محاضرة. ق.

  بایع راسو سمیحةأ.

             االثنیـن

   الثالثـاء
  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

              األربعـاء

  منھجیة  الخمیـس
  502محاضرة. ق. 

  محي الدین أ.قنفود

  منھجیة 
  502. ق. تطبیق
  محي الدین أ.قنفود

  تربص میداني
  502ق.  محاضرة.

  سماعیل أ.بن السعدي

  تربص میداني
  502. ق. تطبیق

  سماعیل أ.بن السعدي

    

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب     

  

  

  

  



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  دیموغرافیا السكان والتنمیة 02ماستر البرنامج األسبوعي ل
    

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 األحد
            

 االثنیـن
  

  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

 الثالثـاء
االحتیاجات االج تحلیل 

  تصادیةواالق
  401ق. محاضرة.
  عز الدین أ.مطاطحة

االحتیاجات االج تحلیل 
  تصادیةواالق
  401ق. .تطبیق

  عز الدین أ.مطاطحة

  التوقعات الدیموغرافیة
 401ق. .محاضرة

  علي العكروفأ.
  

  التوقعات الدیموغرافیة
  401تطبیق. ق.

  علي العكروفأ. 
  

    

 األربعـاء
  الصحة والسكان

  401ق. .محاضرة
  فاتح أ.بعیط

  

  الصحة والسكان
  401ق. .تطبیق

  فاتح أ.بعیط
  

  دیمغرافیة الوطن العربي
  401 محاضرة. ق.

  صالح الدین أ.عمراوي
  

 يالتحلیل االج واالقتصاد
  للعولمة

  401ق. .محاضرة
  الطاھر أ.حفاظ

    

 الخمیـس
  ملتقى التدریب

  401ق.محاضرة. 
  الطاھر أ.حفاظ

  

  التنمیة البشریة و الفقر
  401ق. .محاضرة
  یمینة أ.نزار

  

  التنمیة البشریة و الفقر
  401ق. .تطبیق

  یمینة أ.نزار

  تحلیل التنمیة
  401ق.  .محاضرة
  عز الدین أ.مطاطحة

  تحلیل التنمیة
  401ق. .طبیقت

  عز الدینأ.مطاطحة 

  

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب    
 
 
 
 
 
 



 01باتنة جامعة 

  2017/2018السنة الجامعیة:                                                                                   االجتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة و 

  السداسي األول                                                                                               علم االجتماع والدیموغرافیاقسم 

  تنمیةالسكاني والتخطیط ال 01البرنامج األسبوعي لماستر 

 08:00 – 09:30 09:30 – 11:00 11:00  - 12:30 12:30 -  14:00 14:00 – 15:30 15:30 – 17:00  

 السبت
            

 األحـد
            

 االثنیـن
  

  ندوات وورش تكوینیة وأیام دراسیة

 الثالثـاء
الریاضیات المطبقة على 

   الظواھر
  402محاضرة. ق. 

  عمریة أ.میمون

الریاضیات المطبقة على 
  الظواھر

  402. ق. تطبیق 
  عمریة أ.میمون

  1االحصاء الریاضي 
  402محاضرة . ق. 

  خالدي عبد الكاملأ.

  1یاضي االحصاء الر
  402تطبیق . ق.  

  خالدي عبد الكاملأ

    

 األربعـاء
  لغة فرنسیة 

  402تطبیق. ق. 
  سلیمة أ.خذري

  تخطیط السیاسات السكانیة
  402محاضرة. ق.

  حسیبة أ.عایش

  تخطیط السیاسات السكانیة
  402تطبیق. ق.

  حسیبة أ.عایش

 جغرافیة سكان المغرب العربي
  والجزائر

  402ق. . محاضرة
ح الدینصال أ.عمراوي  

تقویم المعطیات اإلحصائیة 
  الناقصة
  402محاضرة. ق. 

فاتح أ.بعیط  

تقویم المعطیات اإلحصائیة 
  الناقصة
  402تطبیق. ق. 

  فاتح أ.بعیط

 الخمیـس
  التحلیل الدیموغرافي المعمق 

  402محاضرة. ق. 
  عمریة أ.میمون

  التحلیل الدیموغرافي المعمق 
  402تطبیق. ق. 

  عمریة أ.میمون

  البحث  تقنیات
  402محاضرة. ق. 

الطاھر أ.حفاظ  

 تقنیات البحث
402تطبیق. ق.   

الطاھر أ.حفاظ  

  1التوقعات الدیموغرافیة
  402محاضرة. ق. 

  فاتح أ.بعیط

  1التوقعات الدیموغرافیة
  402تطبیق. ق. 

  فاتح أ.بعیط

  للبیداغوجیا رئیس القسمنائب      
 


